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Forbrændinger efter brug af varmepuder
Der er i Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret 36 hændelser hvor patienter blev
forbrændt efter brug af varmepuder.
___
Hændelserne omhandler perioden 2005-2011, hvor patienter fik forbrændinger efter
brug af varmetæpper og varmepuder.
2 hændelser handlede om opvarmning af sammenfoldet sengelinned i
mikrobølgeovne, hvor der opstod gløder i stoffet og efterfølgende brand i sengen og i
en vasketøjskurv.
13 hændelser kan relateres til fødende kvinder, der i forbindelse med spinal eller
lokalanæstesi ikke mærkede varmen og fik forbrændinger på huden.
16 hændelser omhandler brug af varmepuder hos andre patienter. I flere af
hændelserne blev det beskrevet, at varmepuden var gledet ud af stofomslaget og lå
direkte på huden. I 2 hændelser blev gelpuder opvarmet for meget i mikobølgeovne.
2 hændelser omhandler brug af varmetæppe under operation.
2 hændelser omhandler 2.- og 3 grads forbrændinger på nyfødte børn, der havde ligget
direkte på varmepuden.
1 hændelse fra en plejebolig omhandler brug af en gammel elektrisk varmepude, hvor
der opstod ild i sengetøjet efter to minutters brug.
___
Patientombuddet fraråder at anvende mikrobølgeovne til opvarmning af såkaldte tørre
varmelagner. Ved opvarmning af linned i mikrobølgeovne er der stor risiko for, at der
opstår gløder inde i det sammenpakkede stof. Test på et sygehus viser, at der kan
opstå gløder i stoffet ved opvarmning i mindre end 2 minutter.
Ved opvarmning af Gel-puder i mikrobølgeovne, skal det sikres at brugsanvisningen
følges, og de ikke varmes for meget.
Der bør være særlig opmærksomhed ved brug af varmepuder og varme omslag til
personer, der er påvirkede af anæstesi, eller af andre årsager ikke selv kan reagerer på
varmen.
Det bør sikres, varmepuder ikke glider ud af indpakningen under brug, så der opstår

direkte kontakt med huden.
Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at elektriske varmetæpper udskiftes efter 10 år, årsagen
er slid, og at stoffet bliver mørt.
Elektriske varmetæpper skal være foldet helt ud under brug.
Endelig skal det nævnes, at en almindelig gummi varmedunk kan være en udmærket
løsning, men den bør kun fyldes med varmt vand fra vandhanen, af hensyn til
skoldnings risiko ved opfyldningen.

Man bør være opmærksom på, at ifølge gældende lovgivning skal sundhedspersoner
indberette alvorlige hændelser med medicinsk udstyr til Lægemiddelstyrelsen. Da
ovennævnte hændelser er indberettet via Dansk Patientsikkerhedsdatabase (anonym
indberetning), har Lægemiddelstyrelsen ikke de nødvendige oplysninger for at undersøge
sagerne nærmere. Indberetning til Lægemiddelstyrelsen (Sektion for medicinsk udstyr) kan
gøres på www.medicinskudstyr.dk
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